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Marknadsföringsmaterial
Svenska Bin

www.svenskabin.se

ETIKETT
Klisterdekal med märke
”Honung från Svenska Bin”
finns att beställa på medlemssidan
svenskabin.se
- PRIVATMEDLEM
- FÖRETAGSMEDLEM
- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM

LOCKSÄKRING
Klisterdekal locksäkring med Svenska
Bins märke (30 mm i diameter)
1 rulle 300 st 125 kr inkl moms
1 rulle 2 000 st 700 kr inkl moms
Dekalerna kan beställas direkt från
info@svenskabin.se
- PRIVATMEDLEM
- FÖRETAGSMEDLEM
- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM

MÄRKEN FÖR MEDLEMMAR
Märken Svenska Bin
finns att printa ut på medlemssidan
svenskabin.se
- PRIVATMEDLEM
- FÖRETAGSMEDLEM
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- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM







Skyltmaterial ”Smaka på Svenska bin”
till Honungsbar och smakprovningar
finns att printa ut på medlemssidan på
svenskabin.se
- PRIVATMEDLEM
- FÖRETAGSMEDLEM
- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM

MARKNADSFÖRING
SVENSK HONUNG
Minifolder i visitkortsstorlek
”5 anledningar att välja svensk honung”
finns att beställa från tryckeriet SLG.
För emballage, adressering
och porto betalar beställaren:
135:- inkl moms för 100 ex
175:- inkl moms för 500 ex
350:- inkl moms för 2 x 500 ex
Beställ via medlemssidan på svenskabin.se
- PRIVATMEDLEM
- FÖRETAGSMEDLEM
- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
finns att printa ut på medlemssidan
svenskabin.se
- PRIVATMEDLEM
- FÖRETAGSMEDLEM
- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM

Affisch A-format
”Pollinera Mera” finns att printa ut
på medlemssidan svenskabin.se

VARFÖR BEHÖVS FLER BIN I SVERIGE?

Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende
av pollinering, så alla världens bin och de vilda pollinatörerna utför
ett livsviktigt arbete. Men det enklaste sättet att försäkra sig om bra
pollinering här i Sverige är att öka antalet svenska bin. Närodlade
bin kan pollinera den närodlade mat vi behöver.

• POLLINE
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VAD KOSTAR POLLINERING?

Jordbruksverket menar att värdet av honungsbinas pollinerings–
tjänster i Sverige ligger mellan 260 och 466 miljoner kronor.
Vi har i dag fler grödor som behöver pollineras medan antalet bin
har minskat på grund av sjukdomar och miljöpåverkan. Därför
uppstår brist på bin.
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I Sverige finns 12 000 biodlare som tillsammans producerar runt
3 500 ton honung per år. Idag finns 120 – 150.000 bisamhällen
i Sverige, och det är bara hälften av vad som behövs för att säkra
vår pollinering.
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HUR MYCKET BIN FINNS DET?

SVENSKA BIN ARBETAR FÖR SVENSK HONUNG.

Honung finansierar biodlingen. När du väljer honung från svenska
bin väljer du ett blommande landskap och bättre skördar i det land
där du bor.

TILLSAMMANS KAN VI POLLINERA MERA!

Folder A5
”Hjälp Svenska Bin att växa”
finns att printa ut
på medlemssidan svenskabin.se

Du kan hjälpa Svenska Bin genom att bli Bifadder på svenskabin.se
och att sprida budskapet om binas livsviktiga arbete.
Bakom projektet Svenska Bin står Svenskt Sigill, Biodlingsföretagarna,
Svensk Honungsförädling, Västgötahonung, Sveriges Biodlares riksförbund, Svensk Landskapshonung och Bimäster.

Hjälp Svenska Bin att växa!

Läs mer om oss på svenskabin.se
svenskabin.se
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EXPOMATERIAL TILL EVENTS
OCH MARKNADER
Utställningsmaterial för företagsmedlemmar
finns att printa ut på medlemssidan svenskabin.se

Skörden av frukt, bär och oljeväxter
är beroende av binas pollinering.
Köp svensk honung så bidrar du
till biodlingen i Sverige!

- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM

svenskabin.se

Honung får smak av naturen

Det här är ett arbetsbi.
I kupans bisamhälle finns en
drottning, upp till 60.000 arbetsbin som är honor och några
hundra drönare som är hannar.
Drönarna dör efter att de
(högt uppe i luften!) parat sig
med en bidrottning som sedan
under högsäsong lägger
runt 2.000 ägg per dag.

Arbetstbinas flygradie är
2–3 km. Under sommaren
arbetar de hårt med att samla
nektar inför vintern och pollen
att ha som reservmat på våren.

När bina samlar nektar och
pollen som mat till sig själva
flyttar de samtidigt
pollen mellan blommorna
– det kallas pollinering.
Honungsbin är
husdjur som bor
i bikupor och
sköts av biodlare.
I ett bisamhälle
kan det finnas
runt 60.000 bin
om sommaren.
På vintern
minskar
antalet till runt
20.000 bin.

ÄPPELBLOM

BOVETE

Biodlarna kan flytta sina kupor
till fält, frukt- och bärodlingar så
att bina pollinerar just när det
behövs under blomningen.
När det blommat över och det
inte finns mer för bina att äta
flyttar biodlaren hem dem igen.
Bra pollinering kan öka skörden
60–80 procent.

VIKTIGA VILDA BIN

SKOGSHONUNG

Humlor och solitära bin kallas
vilda bin, och det finns nära 300
av dem i Sverige. Nära 30 procent
av vildbina är rödlistade vilket
betyder att de är hotade.
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MJÖLKÖRT

VITKLÖVER

Humlorna bor i stenrösen och
i gamla musbon i hål i jorden.
När du ger dem livsutrymme pollinerar
de din trädgård
som tack.

RAPS

MASKROS

LJUNG

LINGON

JU FLER DESTO BÄTTRE

BLÅBÄR

WWW.SVENSKABIN.SE

BYGG BIHOLKAR

De vilda bina hotas idag av
ensidigt och storskaligt lantbruk
som gör att de får brist på mat
och boplatser. Även växtskyddsmedel kan vara ett hot.

En tredjedel av all mat vi människor
äter är beroende av pollinering.
Frukt, bär och raps samt klöver som
blir mat till våra kor är några grödor
som inte klarar sig utan pollinatörer.

För att pollinatörerna
ska må bra måste det
Maskrosor
är viktig
finnas blommor hela
mat för bina.
säsongen, från det att
de flyger ut på våren
tills de förbreder sig för
vintern i kupan. Ofta börjar bina
invintra redan i slutet av augusti.

Enligt beräkningar
från Jordbruksverket
ligger värdet för
pollineringen i Sverige på mellan 250–500
miljoner kronor per år.

Också de vilda bina behöver boplatser och mat. Du kan gynna
dem genom att sätta upp insektsholkar och ställa fram vatten.

FLERA HOT

HALLON

Olika bin är bra på att pollinera
olika sorters växter och arbetar
under skilda förhållanden.
Ett äpple behöver besök från
både honungsbin, humlor och
vilda bin för att utvecklas på
bästa sätt.

LIND

LOKAL HONUNG GER LOKAL POLLINERING

IDÉ & PRODUKTION: LIND LEWIN.SE

Om ett arbetsbi
hinner flyga
14 turer per dag
under tre veckors
tid kan det
besöka 50.000
äppelblommor,
och om det är
gynnsamma
förhållanden,
få ihop till
5 gram honung.

Vårt europeiska
honungsbi heter
Apis mellifera.
De och deras vilda
vänner ser till att
blommorna bär frukt.

Ju fler gånger en pollinatör besöker en
blomma desto bättre utvecklas äpplet.

Av nektarn som honungsbina
samlar in gör de honung och
fyller vaxkakorna i kupan
med inför vintern.
Biodlaren ”skattar” en del
av honungen och ser sedan
till att bina också får sockerlösning att äta över vintern.

BIN ÖKAR SKÖRDEN

När du köper honung från biodlare i din närhet
får du unika smaker från naturen runt omkring dig
och bidrar dessutom till pollineringen av din egen
närmiljö. Honungen finansierar pollineringen
där du bor. Föreningen Svenska Bin marknadsför
de svenska biodlarna. Läs mer på svenskabin.se.

WWW.SVENSKABIN.SE

IDÉ & PRODUKTION: LIND LEWIN.SE

Bin sticks bara i nödvärn
och dör själva efter sticket.
Många förväxlar dem
med getingar.

Vi behöver bina!

Honungen får smak av de olika växter som bina samlar nektar ifrån.
Mångfald och fler sorters blommor i naturen ger många olika spännande
smaker. Rapshonung är till exempel vit och bredbar medan honung från
skogen kan bli mörk och flytande.

En del av din
gräsmatta
kanske kan
bli en äng?
Släpp upp gräset!

En del bygger riktiga
hus till pollinatörerna,
men det kan räcka
fint med en stock med
borrade hål eller ett
knippe bamburör för
att hjälpa dem att
överleva.

MATA BINA!

Tänk på att inte klippa bort alla
blommor i gräsmattan som
maskros och klöver och spara
buskar och träd – som sälg – som
ger nödvändig mat under tidig vår.

#POLLINERAMERA
WWW.SVENSKABIN.SE

IDÉ & PRODUKTION: LIND LEWIN.SE

Lär dig mer om pollinering
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SUPPORTER MATERIAL

Tack för ditt bidrag
till projektet #stöttasvenskabin
som drivs av föreningen Svenska Bin
till stöd för biodlingen
och pollinatörerna i Sverige.

Digitala märken som skickas till supporters efter att de skänkt en gåva.

www.svenskabin.se
Gåvobevis
i olika utföranden för supporters
finns att ladda ner på svenskabin.se
efter att man skänkt en gåva.
FÖR ALLA SOM VILL STÖTTA SVENSKA BIN

Var med i projektet

BEVARA
SURRET
- AKTIV FÖRETAGSMEDLEM
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- PRIVATMEDLEM
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MATERIAL FÖR REKRYTERING
AV FADDRAR TILL COOPKUPOR
Broschyrer om hur man blir fadder till en Coopkupa
i projektet #BevaraSurret finns
att ladda ner på svenskabin.se

• POLLINE

bli biodlarfadder för Coops kupor

